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CURSOS DE FARMÁCIA E
RADIOLOGIA REALIZAM A

I RADIOFARMA

CAPA

MULTIDISCIPLINAR: I JORNADA RADIOFARMA
ABORDA CONHECIMENTOS DAS ÁREAS DE
RADIOLOGIA E FARMÁCIA
Evento foi realizado na Faculdade ICESP de Águas Claras
Por: Camila Carvalho

N

esta segunda-feira (29), no
auditório da unidade de Águas
Claras, os alunos de Radiologia e
Farmácia participaram da I Jornada
Radiofarma. Após a cerimônia de
abertura, foi realizada a primeira
palestra: Infarto Agudo do Miocárdio
(Cateterismo e Angioplastia), com o
professor especialista Gutemberg
Mendes da Silva.
Em seguida,
houve um intervalo para o coffee
break e sorteio de brindes. Logo
após, o professor Danilo de Farias
Souza falou sobre a produção de
radiofármacos e sua importância no
PET/CT.
As coordenadoras dos cursos
contaram sobre os desafios em
produzir uma semana com muitas
novidades e interação para os
participantes. “Nós estamos muito
contentes com a realização do
evento. Foi um grande desafio, mas
nós contamos com o apoio de vários

colaboradores e principalmente com
todos os nossos estudantes, tanto
da Radiologia quanto da Farmácia.
Eles se empenharam bastante e
o resultado é o auditório lotado”,
comemorou a professora Anna Maly,
coordenadora do curso de Farmácia.
Segundo a coordenadora de
Radiologia, Thalita Lauanna, o
objetivo da semana acadêmica foi
abordar a multidisciplinaridade.
“Nós estamos trabalhando nesse
evento há três meses e o maior
desafio foi integrar dois cursos que
no mercado de trabalho tem áreas
complementares. E trazer isso para
instituição para mostrar aos alunos
o que eles ainda não têm contato”
finaliza.
Para a aluna de Giovanna Jesus
da Rocha, do segundo semestre
de Farmácia, a Semana Acadêmica
contribui com o aprendizado dos
alunos. “Experiência incrível, de
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muita aprendizagem. Organização
impecável, vi que os profissionais
estavam ali realmente dispostos a
nos trazer conhecimentos que de
alguma forma agregou bastante na
nossa vida acadêmica. Agora o que
me chamou mais atenção foram os
minicursos, eu pude ver o quanto os
alunos puderam aprender na prática,
isso pra mim é de suma importância”
declara.
Segundo dia
No Segundo dia do
evento (30), as palestras
foram
separadas
e
direcionadas para cada
área especifica. Os alunos
de Radiologia assistiram
à palestra: Câncer de
Mama - uma abordagem
baseada em evidências,
do professor especialista
André Freitas. Em seguida, o
presidente do Conselho Regional
de Radiologia, Valcir dos Santos
Bezerra, falou sobre Inovações em
Radiologia.
Já os alunos de Farmácia
aprenderam mais sobre a profissão
com o Dr. Rodrigo Lima, do Conselho
de Ética do Conselho Regional de
Farmácia e depois sobre pesquisa
Farmacêutica com o especialista da
Universidade de Brasília, Felipe de
Queiroz Pires.
Além disso, uma exposição sobre
Farmacobotânica foi apresentada
pelos alunos do primeiro e segundo
semestres do curso de Farmácia,
sob supervisão da professora de
Farmacobotânica, Guizelle Alcântara.
A aluna Beatriz de Jesus da Silva
explicou sobre os benefícios dos
alimentos expostos: batata doce,
suco detox, geladinho de maracujá e
beterraba e geleia de morango.
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Terceiro dia
No último dia (31) da Radiofarma,
os alunos aprenderam na prática.
Diversos
minicursos
foram
ministrados. No curso de Farmácia:
Práticas Integrativas: técnicas de
shiatsu com a professora Mestre
Maria
do
Socorro
Carvalho.
Hematologia: Tipagem sanguínea
com o professor Mestre Guilherme

Junio Pinheiro e Estética e
Cosmetologia: Argiloterapia com
a professora Mestre Guizelle
Alcântara. No curso de Radiologia:
Incidência em Radiologia Veterinária
com o professor especialista em
Imaginologia,
Marcelo
Farias
Santos.
Hematologia: Tipagem
sanguínea com o professor Mestre
Guilherme Junio Pinheiro e Estética
e Cosmetologia: Argiloterapia com a
professora Mestre Guizelle.
O aluno de Farmácia, Adenilton
Silva, falou sobre a sua experiência
com o curso Argiloterapia. “O curso
foi muito proveitoso, com diversas
palestras muito interessante no
qual podemos adaptar diversas
experiências para o andamento do
nosso curso. Minha opinião é que
devemos fazer disto um novo ciclo
e hábitos mensais ou anual com
palestras e cursos interessante
neste sentido.

ACONTECEU

TÔNAFACUL: ESTUDANTES DO CEM 804 DO
RECANTO DAS EMAS VIVENCIARAM, EM UM DIA,
A ROTINA UNIVERSITÁRIA
Muitos dos visitantes foram apresentadores de TV, por um dia
Por Wallinson Leandro

N

esta terça-feira (30), os alunos
do terceiro ano do Centro de
Ensino Médio 804 do Recanto
das Emas visitaram a Faculdade
Icesp, em Águas Claras. Os
estudantes mergulharam no mundo
do conhecimento de
diversas áreas e tiveram
a
oportunidade
de
estarem bem perto da
escolha profissional.
A visita começou com
uma breve apresentação
de coordenadores e
professores. O professor
de Radiologia, Anderson
Gonçalves, orientou os
futuros acadêmicos a
seguirem uma carreira
e que sejam felizes. “Façam o que
vocês forem fazer com paixão. Eu
já mudei de alguns cursos durante
a minha vida e é muito ruim quando

você não se identifica com aquela
área, isso porque não tive a mesma
oportunidade que vocês estão tendo
hoje, o Tô na Facul”, disse.
Os alunos tiveram 10 estações
para visitarem durante toda manhã.

Em cada estação, eles puderam
conhecer como são as profissões
como jornalismo, que levou um
estúdio de TV; Direito, que realizou
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um júri simulado; Enfermagem,
que
demonstrou
técnicas
de
socorro em bebês e as atuações
do enfermeiro na saúde
e Odontologia, onde
eles puderam conhecer
a clínica odontológica.
Eles conheceram, ainda,
a Medicina Veterinária,
Agronomia, Radiologia,
Fisioterapia, Farmácia e
Psicologia.
O curso de jornalismo
apresentou, ainda, uma
oficina de fact-checking,
para apurar as notícias,
os alunos foram orientados sobre as
famosas fake News. Já no estúdio de
TV, os alunos foram apresentadores
e a notícia era sobre as
Eleições 2018. Muitos
estavam tímidos, mas, o
Paulo Victor se sentiu bem
a vontade e transmitiu
segurança na gravação.
“Eu me surpreendi com
a experiência e já decidi,
quero ser jornalista”,
declarou.
Ana
Clara
Souza
se
interessou
por
Odontologia. Ela conta
o que mais gostou na visita. “Eu me
interessei muito pela odontologia.
Achei bem interessante as diversas
áreas que um dentista pode trabalhar,
foi uma das partes da visita que mais
me chamou a atenção”, contou.
Outros
cursos
também
participaram. O curso de Medicina
Veterinária apresentou a Clínica
Veterinária e os alunos participaram
de uma aula expositiva sobre
animais silvestres. Já na Psicologia,
foi aplicado um teste vocacional. Na
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Radiologia, os futuros universitários
conheceram as diversas atuações de
um tecnólogo em Radiologia. O curso

de Farmácia também atraiu muitos
olhares curiosos. Nesta estação, foi
falado sobre a automedicação e os

alunos fizeram, sob supervisão do
professor, experimentos químicos.
Felipe Alcântara, gostou de
Agronomia. Ele conta que pretende
fazer o curso no próximo semestre.
“Eu estou bem interessado na
Agronomia e na Medicina Veterinária.
Achei interessantes essas duas
profissões”, disse.
Ao final da visita, cada aluno
recebeu um brinde do Icesp. Eles
tiraram muitas fotos para registrar
todos os momentos do ‘Tô na Facul’.

ESPORTE

ICESP EMBARCA PARA MARINGÁ DISPUTAR FASE
FINAL DO JUBS
Pela terceira vez consecutiva o time de futsal feminino participa
da maior competição universitária da América Latina
Por Wallinson Leandro

N

o próximo sábado (03), o time
feminino de futsal do Icesp vai
embarcar para o sul do país para
disputar a fase final dos Jogos
Universitários Brasileiros (Jubs). A
cidade de Maringá, no Paraná, vai
sediar as competições que reunirá
faculdades e universidades de todo
o país.
Após sair vitorioso da conferência
central (antiga fase regional), em
agosto, que trouxe a medalha de
bronze inédita para o DF, nossas
atletas vão disputar a final dos
jogos universitários no município
paranaense a partir de segundafeira (05). A disputa vai se dar
em quatro chaves cada uma com
três times. O Icesp está na chave
A e vai enfrentar a Uniplac e a
Cenesup, da Paraíba, cada jogo
será classificatório.
Esta é terceira vez consecutiva
que o Icesp disputa o Jubs, a

maior competição universitária
da
América
Latina.
Nayeri
Albuquerque, dirigente do time
comenta como estão os ânimos do
time. “A nossa expectativa sempre é
de boas energias, o JUBS é a maior
competição da América latina,
onde qualquer atleta tem o sonho
de participar, nossa delegação
terá a oportunidade de estar
representando o ICESP mais uma
vez. A cada ano se percebe uma
evolução da equipe diante deste
cenário, sabemos da importância e
do nível da competição e estamos
focadas para chegar em Maringá e
realizar bons resultados”, disse.
Está
programado
para
as
delegações chegarem no domingo
(05). A cerimônia de abertura
será na segunda-feira (06) com
algumas reuniões de informações
às equipes de cada modalidade. As
competições começarão na terça6
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feira (07) e, no caso do futsal, o
decorrer da semana será de fases
classificatórias. A Semifinal está
prevista para sexta-feira (09) e a
final para o sábado (10).

Para acompanhar os jogos haverá
transmissão ao vivo nas redes
sociais e site da CBDU, dos times
e, do Icesp, na página do facebook
da instituição e na do Minas Icesp.

JOGOS FIFA:
O Icesp também terá representante no JUBS na modalidade Jogos FIFA. A
atleta Ana Keyla Moarais, foi campeã do JUDF e conquistou a vaga.
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